
          

                                                                                                                      Проект 

 

                                                                                                
НОВОВОДОЛАЗЬКА РАЙОННА РАДА 

________ сесія  VІ  скликання 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я  

 
від ___ ____________ 2013 року 

 

Про надання згоди на проведення 

капітальних ремонтів 

(теплосанації)  об’єктів 

комунальної власності закладів 

освіти та охорони здоров’я 

Нововодолазького району  

  

  

 Відповідно до пункту 4 Порядку розгляду, схвалення і реалізації 

проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій та пропозицій щодо 

здійснення заходів, пов’язаних з реалізацією таких проектів і виконанням 

зобов’язань сторін Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про 

зміну клімату, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 

22.02.2008 року №221, та керуючись ст.ст.43,60 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні»  районна рада 

 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати згоду на проведення капітальних ремонтів (теплосанації)  

об’єктів комунальної власності закладів освіти та охорони здоров’я 

Нововодолазького району (Додаток №1). 

2. Рекомендувати Нововодолазькій районній державній адміністрації 

надати відповідну заявку для участі в проекті згідно чинного законодавства 

України. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні 

комісії районної ради: з питань бюджету та соціально-економічного розвитку                   

(О.В. Коваленко) та з питань комунальної власності, будівництва, житлово-

комунального господарства (Л.М. Мороз). 

  

Голова районної ради                                     О.О.Агапов 

 



 

Додаток 

до рішення районної ради 

                                                                              _________сесії  VІ  скликання 

від ___________2013 року 

 

 

Перелік  

об’єктів комунальної власності закладів освіти та охорони здоров’я 

Нововодолазького району, на яких планується проведення капітальних 

ремонтів (теплосанація)   

 

 
1.  Нововодолазький ліцей Нововодолазької районної ради Харківської області,     

63200, вул. Леніна, 7смт Нова Водолага. 

2. Нововодолазький навчально-виховний комплекс (ЗОШ І-ІІІ ст. - ДНЗ)    

Нововодолазької районної ради Харківської області, 63200, смт Нова  Водолага, 

вул. 19 Партз’їзду, 16. 

3. Нововодолазька гімназія Нововодолазької районної ради Харківської області, 

63200, смт Нова Водолага, вул. Дзержинського,6. 

4. Нововодолазька дитячо-юнацька спортивна школа Нововодолазької районної 

ради Харківської області,  63200, смт Нова Водолага, вул. Дзержинського,4. 

5. Мелихівський НВК (ЗОШ І-ІІІ ст. - ДНЗ)  Нововодолазької районної ради     

Харківської області, 63260 с. Мелихівка вул. Центральна 244. 

6. Лікувальний корпус  інфекційного відділення Комунального закладу охорони 

здоров’я «Нововодолазька центральна районна лікарня» по вул. Пушкіна,16 в 

смт Нова Водолага Нововодолазького району Харківської області. 

7.Лікувальний корпус терапевтичного відділення Комунального закладу       

охорони здоров’я «Нововодолазька центральна районна лікарня» по вул.  

Пушкіна,16 в смт Нова Водолага Нововодолазького району Харківської   

області. 

8.Лікувальний корпус хірургічного відділення Комунального закладу охорони  

здоров’я «Нововодолазька центральна районна лікарня» по вул. Пушкіна,16 в   

смт Нова Водолага Нововодолазького району Харківської області. 

9. Лікувальний корпус пологового відділення Комунального закладу охорони    

здоров’я «Нововодолазька центральна районна лікарня» по вул. Пушкіна,16 в    

смт Нова Водолага Нововодолазького району Харківської області. 

10.Поліклінічне відділення Комунального закладу охорони здоров’я         

«Нововодолазька центральна районна лікарня» по вул. Кооперативна,6 в смт  

Нова Водолага Нововодолазького району Харківської області. 

 

 

 


